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OTÁZKY A ODPOVĚDI 

k výběrovému řízení na udělení práva k využívání rádiových kmitočtů  
pro zajištění celoplošné sítě elektronických komunikací pro poskytování služby šíření 

zemského digitálního rozhlasového vysílání a mobilních multimediálních aplikací 
 
(Jednání se zájemci o účast ve výběrovém řízení, Praha 4. prosince 2009) 
 
 
I. Odpovědi na předem zaslané otázky zájemců o účast ve výběrovém řízení 
 
Předem nebyly zaslány žádné otázky. 
 
 
II. Odpovědi na další otázky položené při jednání se zástupci zájemců  
 o účast ve výběrovém řízení: 

 
1. Bod 12 písm. d) Vyhlášení výběrového řízení na udělení práva k využívání rádiových kmitočtů pro 

zajištění celoplošné sítě elektronických komunikací pro poskytování služby šíření zemského 
digitálního rozhlasového vysílání a mobilních multimediálních aplikací (dále jen „Vyhlášení“) 
stanoví požadavek na předložení informací a případně i doklady, kterými předkladatel přihlášky 
prokazuje své technické a odborné předpoklady k využívání přidělených rádiových kmitočtů. Stačí 
čestné prohlášení o odbornosti žadatele, nebo je třeba předkládat ověřené kopie dokumentů 
(např. o kvalifikaci dle vyhlášky č. 50/1978 Sb., dokladu o vzdělání apod.)? 

 
 Odpověď: 

Rozsah informací ani jejich forma doložení není explicitně stanovena. Záleží proto na žadateli, 
jakou formou odbornost a technické předpoklady doloží. Doporučujeme tyto informace popsat 
slovně, případně přiložit doklady předkládané ve formě podle bodu 10 písm. c). 

 
 

2. Budou při otevírání obálek (viz bod 14 Vyhlášení) čteny nabízené částky nahlas? Bude možno se 
seznámit s nabídkami ostatních žadatelů? 

 
 Odpověď: 

Při otevírání obálek budou posuzována pouze stanovená kritéria podle bodu 14 písm. a) 
Vyhlášení. Částky uvedené v nabídkách  nebudou při otevírání obálek čteny.  
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3. Jaká lhůta se rozumí „bezodkladným odstraněním nedostatků“ podle bodu 14 písm. b) Vyhlášení? 
 

 Odpověď: 

Jedná se o přiměřenou lhůtu podle charakteru nedostatku, která bude stanovena až v návaznosti 
na zjištění takového nedostatku tak, aby žadatel měl možnost tento nedostatek odstranit. 

 
 

4. Do kolika hodin je možno dne 16. 12. 2009 předat přihlášky na podatelnu ČTÚ? 
 

 Odpověď: 

Úřední hodiny podatelny ČTÚ ve středu 16. prosince jsou 7.45 až 17.00 hod. 
 
 

5. Jaká jsou kritéria pro prokázání ekonomických a finančních předpokladů podle bodu 7 písm. b) 
Vyhlášení? 

 
 Odpověď: 

Tato kritéria jsou specifikována v bodu 11 písm. f) Vyhlášení. 
 
 

6. Pokud nebudou dosažena kritéria stanovená pro efektivní využívání přidělených kmitočtů (rozsah 
pokrytí v daném termínu), podnikne Úřad kroky k odejmutí přídělu? 

 
 Odpověď: 

Postup Českého telekomunikačního úřadu v takových případech je dán zákonem. Řešení tohoto 
postupu však není předmětem tohoto výběrového řízení.  

 


